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 .بسم اهلل, واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

 )املتن(

 "باب اإلمامة"

عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليهه وسهلم قهال:  روى أبو مسعود البدري 

فإن  ,علمهم بالسنةأف ,يؤم القوم اقرأهم لكتاب اهلل فإن كانوا يف القراءة سواء»

ء فليؤمهم أكربهم فأقدمهم هجرة فإن ك ,كانوا يف السنة سواء انوا يف اهلجرة سوا

الرجه  يف بيتهه وال يف سهلهانه وال  له  عهىل تكرمتهه  ال  ,يؤمن الرجه  ا والسن  

  «بإذنه

 )الرشح(

احلمههد هلل رب العههاملني، والصههالة والسههالم عههىل أرشو األسبيههاء واملرسههلني، 

 سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

: "بههههاب اإلمامههههة", نحههههن تكلمنهههها عههههن -رمحههههه اهلل–أمهههها بعههههدص قههههال املصههههن  

الصههههالة، والصههههالة مشههههتملة عههههىل أركههههان, واألركههههان ههههه  أقههههوال وأفعههههال,  ال  ن 

هلهههها بال يههههادة والنقصههههان الفقهههههاء يقولههههون:   ن الصههههالة املفروتههههة حتلهههه  يف أدوا

 :بأربعة اعتبارات

 .فتختل  الصلوات يف ما بينها باعتبار اإلقامة والسفر -1

 .وووباعتبار األمن واخل -2
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 .وباعتبار اجلامعة واإلنفراد -3

 .وباعتبار الصحة واملرض -4

دالههة املسههافر  نهها يف اخههتالو الصههلوات أربههع دههاالت:يتخههرع عليفعههىل هههذا 

   ري  ودالة اجلامعة ودالة اخلاف .ودالة امل

قسههم األبههواب التاليههة التهه  تههأا بعههد هههذا البههاب  -رمحههه اهلل–وهلههذا املصههن  

صههالة اخلههوو وبههاب صههالة اجلامعههة الههذي هههو بههاب  ىل هههذا األقسههام فقههال: بههاب 

اإلمامههههة، فههههإذا تكلمنهههها عههههن هههههذا النقهههها  األربعههههة، نكههههون قههههد أدركنهههها تفصههههيالت 

 الفقهاء يف اختالو الصلوات. 

باالعتبهار األول الهذي ههو اخهتالو دهال الصهالة  -رمحهه اهلل–بدأ املصن  

عهىل  -رمحهه اهلل–ن  ، وبهدأ يف بهاب اإلمامهة، وت يهتكلم املصهباجلامعة وبالفرادى

دكههههم صههههالة اجلامعههههة، بهههه  دخهههه  مبههههارشة يف الصههههفات التهههه  ينب هههه  أن تتههههوفر يف 

اإلمام، فلهذا نتكلم نحن عىل صالة اجلامعهة ثهم  ها نهدخ  يف صهفة اإلمهام نرجهع 

  ىل كالم املصن .

عت مجاعة، والنب   صهالها مجاعهة، والصهالة  الصالة األص  فيها أهنا رشر

عت باملدينة؟  يف اجلامعة ارختل  عت بمكة أو رشر عت؟ ه  رشر  يف متى رشر

عهههههههت باملدينهههههههة  الهههههههذي عليهههههههه نياففهههههههة مهههههههن املحققهههههههني  ن صهههههههالة اجلامعهههههههة رشر

جههههدت صههههالة اجلامعههههة بمكههههة، فههههإن  واسههههتقرت الترشههههيع فيههههها باملدينههههة، ولكههههن ور

مجاعههة بمكههة، ولكههن العههام عههىل صههحابة  جربيهه  عليههه السههالم قههد صههىل بههالنب  
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أهنهههم كهههانوا يصهههلون فهههرادى يف بيهههو م وذلههه   وعهههىل النبههه   رسهههول اهلل يف مكهههة

عههت  -ريض اهلل عههنهم–خشههية مههن كفههار قههريا، فلههام هههاجر النبهه  وأصههحابه  رشر

 وأرقيمت صالة اجلامعة بأوصافها الثابتة.

الفقهاء يتكلمون عن دكم صالة اجلامعة، يف هذا املسألة يروجد عهن بعه  

نههههها  فهههههر  بهههههني الصهههههالة يف املسهههههجد نيلبهههههة العلهههههم، لهههههي  هحهههههي  يف املسهههههألة، ه

والصههالة مجاعههة، الفقهههاء يف كتههبهم، يبوبههون عههىل صههالة اجلامعههة وال يبوبههون عههىل 

 صالة يف املسجد، فلهذا كالمنا كله اآلن سوو يدور عىل صالة اجلامعة. 

  -:, اختل  فيه الفقهاء عىل قولني يف اإلمجالدكم صالة اجلامعة

فقهههههاء وعليههههه األفمههههة الههههثال  أ  دنيفههههة هههههو قههههول مجههههاه  ال القههههول األول:

يعنه :  ذا ومال  والشافع  وعىل  ن صالة اجلامعة سنة مؤكهدة أو فهرض كفايهة، 

قهام اها الههبع  سهقهت عههن الهبع  دتههى قهال اإلمههام ماله : عههىل  ن أهه  امل هه 

 ذا اتفقهههوا وأسهههقهوها بحيهههث أهنههها ت تررشهههل فهههيهم جهههاو مقهههاتلتهم، ألهنهههم تواني هههوا 

 عىل تر  سنة.

عههىل  ن صههالة اجلامعههة  -رمحههه اهلل–وهههو مههذهم اإلمههام أمحههد  القههول الثهها :

واجبههههة عههههىل  ن مههههن صههههىل فههههرادى وت يصهههه   مجاعههههة فإنههههه م ههههء، ألسههههه تههههر  سههههنة 

مؤكههدة، ويتخههرع عههىل مههذهم اإلمههام أمحههد  ن مههن تههر  صههالة اجلامعههة, فهههو آثههم، 

 ألسه تر  واجم.
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اء هههو احلههديث الصههحيب الثابههت  ذا ج نهها  ىل األدلههة فههإن عمههدة مجهههور الفقههه

صهالة اجلامعهة تف ه  صهالة الفهذ بخمه  »يف الصهحيحني أسهه قهال:  عن النبه  

, وهههههذا روايههههة كهههه  مههههن روى هههههذا احلههههديث ورواا أبههههو سههههعيد «وعرشههههين درجههههة

وأس  وعافشهة وأبهو هريهرة وأر , فهإهنم رووا لكهن احلهديث متفهق عليهه ههو روايهة 

ة اجلامعة تف   صالة الفهذ بخمه  وعرشهين صال» قال: أ  هريرة،  ن النب  

 هذا رواية اجلامعة.  «درجة

كههههذل  أخرجههههه مالههههه  يف  -ريض اهلل عهههههنهام-ابههههن عمههههر هنهههها  روايههههة عهههههن 

صههالة اجلامعهههة تف هه  صهههالة الفهههذ » قهههال: املونيههأ والبخهههاري ومسههلم  ن النبههه  

, وسههههههوو نههههههتكلم  ههههههاذا الفههههههر  بههههههني اخلمهههههه  والسههههههبع «بسههههههبع وعرشههههههين درجههههههة

 وعرشين. 

, «صههالة اجلامعههة تف هه  صههالة الفههذ»:قههال مجهههور الفقهههاء  هها قههال النبهه  

ا كال هها صههحيحة وكال هها مههن قههام بههه، فقههد أنههى بالواجههم،  ال  ن الفههر  يف  فههإذ 

بني اجلامعة والفذ هه  الف ه ، والف ه  يهدل عهىل السهنية وعهىل االسهتحباب وال 

أمحهد ومهن وافقهه يدل عهىل الوجهوب، وههذا مهذهم اجلمههور،  مها مهذهم اإلمهام 

اهلل سهههبحانه مهههن أهههه  احلهههديث وبعههه  الفقههههاء فقهههد اسهههتدلوا أوال  بهههالقرآن فهههإن 

ههالةَ }قههال:  وتعههاىل ههَت هَلرههمر الص  نههَت ِفههيِهمأ َفَأَقمأ اآليههة، فأسههه قههد [102]النسههاء:{َو َِذا كر

اهلل ن لهههت يف صهههالة اخلهههوو، فيقهههول مهههن انت ههه  ىل وجهههوب صهههالة اجلامعهههة بهههأن 
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يعههذر وال أصههحابه يف تههر  صههالة اجلامعههة دتههى دالههة اخلههوو،  ت سههبحانه وتعههاىل

 فدل عىل تأكيد وعىل وجواا. 

بحههههههههديث أ  هريههههههههرة وغهههههههه ا، ثابههههههههت يف مونيههههههههأ اإلمههههههههام مالهههههههه   واسههههههههتدلوا 

أرمرت أن أعههد  ىل الصهالة فترقهام ثهم آمهر بحههم »قال: والصحيحني  ن النب  

, «  علهههيهم بيهههو مفيحتههههم ثهههم أعههههد  ىل رجهههال يتخلفهههون عهههن اجلامعهههة، فهههأدر

وههههذا دهههديث ثابهههت يف الصهههحيحني، واسهههتدلوا كهههذل  بأداديهههث الهههذي أخرجهههه 

، وقهههال: يهها رسههول اهلل، أنهههأذن   مسههلم يف األعمههى الهههذي جههاء  ىل رسههول اهلل 

، وقهال: ثهم  ها أدبهر الرجه  نهادا النبه   بالتخل  عن اجلامعة، فأذن له النب  

ا» ، قال: نعم، فقال:«ه  تسمع النداء؟» , وههذا روايهة مسهلم، «ال أجد ل  عهذر 

 فتخل  لنا من هذا عىل  ن صالة اجلامعة واجبة اذا األدلة. 

: هههذا األدلههة يعنهه  ال تقههوى وال حلهه  وال تههتمح    ال أن اجلمهههور قههالوا

عهت يف صهالة اخلهوو، بهأن صهالة اخلهوو أسسهم  يف الوجوب, فإن اآلية الت  رشر

تلني  ن يصههلوا مجاعههة مههن أن يصههلوا فههرادى، هلهها  ن تكههون مجاعههة، وأسسههم للمقهها

فهههإن الصهههالة فهههيهم فهههرادى ههههو افهههت اهلم بالصهههالة يفهههوت علهههيهم مقصهههد احلاميهههة، 

ومقصهههد احلراسهههة، فلههههذا الصهههالة مهههن ههههذا اآليهههة ال يرستشههه  منهههها وجهههود صهههالة 

 اجلامعة. 

أو هم بهأن رهر  عهىل النهاس الهذين  أما بالنسبة ألداديث الذي أمر النب  

عههن الصههالة بيههو م، فقههد جههاءت يف روايههة مسههلم أهنهها صههالة مجعههة، وههه   حلفههوا 
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روايههههههة صههههههحيحة، و ن كانههههههت روايههههههة اجلامعههههههة كههههههذل  روايههههههة صههههههحيحة،  ال  ن 

   -اجلمهور يقولون: هذا منسوخ، منسوخ بأمرين اثنني:

: ألسه هنر  عهن رريهق مهال املسهلمني، واتفهق الفقههاء عهىل أسهه مهن حله   أوال 

ر  بيتهه، و ن النبه  عن الصالة أسه  قهام الصهالة  ال  وو  ن رر قهال:  مهت  ن تر

ا لو كانت من قصهد صهالة اجلامعهة لكهان ههو أداهها، ثهم ذههم رهر   ثم أعهد، فإذ 

عليه بيو م، لكهن كونهه عههد  ىل الصهالة  ىل رجه  يصهو ثهم ههو يهذهم، دل عهىل 

ن الصههههالة  ن املقصههههود لههههي  حلفهههههم عههههن اجلامعههههة بقصههههد، و نههههام هههههم حلفههههوا عهههه

عههة أو فههرادى، والههذي يسههاعد عههىل هههذا التأويهه  هههو بالكليههة، فههأهنم ت يصههلوها مجا

قهههول ابهههن مسهههعود كهههام يف الصهههحيحني  نهههه قهههال: ولقهههد رأ هههت مههها يرتخلههه  عنهههها  ال 

عههن الصههالة،  منههافق علههيم النفهها ، فلهههذا ت يتخلهه  رجههال  مههن صههحابة النبهه  

ا جهاء يف دقههم ههذا وت يهأا يف دهق و نام كان التخل  عنها بسهبم النفها ، فلههذ

 .-ريض اهلل عنهم–الصحابة 

دههههديث األعمههههى، هههههذا احلههههديث أمهههها بالنسههههبة للحههههديث الثالههههث الههههذي هههههو 

أخرجه اإلمام الرتمذي يف العل ، وقال اإلمام ابن رجم اتفقت األمة عهىل عهدم 

ا العم  اذا احلديث فهذا احلهديث مهن األداديهث الته  ارتفهق عهىل عهدم العمه  اه

ا مهههن األعمهههى، فقهههد جهههاء يف  فإنهههه ثبهههت  ن الصهههالة يرعتهههذر فيهههها مهههن ههههو أقههه  عهههذر 

وقههال:  الصههحيحني  ن الرجهه  البههدين، كههان هنهها  رجههال  بههدين  نههه جههاء للنبهه  

أسنههه  ال أقهههدر عهههىل د هههور الصهههالة، فلهههو تهههأا معههه     البيهههت فتصهههو   فاحههههذا 
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يف األعههههذار كههههام يف  وصههههىل يف بيتههههه، وقههههال النبهههه   مصههههىل، فههههذهم لههههه النبهههه  

 ن املههري  يرعهذر يف أهنها تسههق  دهديث أ  داود أسهه يعهذر للمههري  واتفقهوا عهىل 

 ذا درضههه »يقهههول: عنهههه صهههالة اجلامعهههة، والهههذي يقهههوي ههههذا املسهههل   ن النبههه  

, وههذا دهديث صهحيب، دتهى جهاء يف الصهحيب «الَعشاء والِعشاء فقدموا الَعشهاء

قال:  نن  جال  عىل َعشاف  وأسهمع عمهر ، أسه -ريض اهلل عنهام-ابن عمر عن 

جههدت  جههد األكهه  وور يف املنههرب يصههو وال أقههوم  ليههه،  ههاذا؟ ألسههه عههىل أكلههه، فههإذا ور

قهههدم؟ يقههدم األكهه ، فهههه  يهها تههرى أ عههههد مههن الرشههل  ن يقهههدم  الصههالة، مهها الههذي ير

األكهه  عههىل الصههالة, وال يههؤذن لتعمههى؟, دتههى جههاء يف دههديث مسههلم أسههه أعمههى 

، فهذا دليه  لهه عهىل  ن ههذا احلهديث ت يرعمه  بهه. مودشة وال قافد له و ن الهريق

والههذي يقههوي مسههل  اجلمهههور هههو مهها ثبههت يف الصههحيحني مههن دههديث ابههن عمههر 

مهههن أكههه  مهههن ههههذا الشهههجرة اخلبيثهههة الثهههوم والبصههه  فهههال يقهههرب »قهههال:  ن النبههه  

 .«مصالنا

 النبهه   يقهول بعهه  الفقههاء مثهه  ابهن العههرب يف رشدهه ملونيههأ ماله ، قههول

مههن أكهه  مههن هههذا الشههجرتني التهه  ههه  الثههوم والبصهه ، أكهه  الثههوم أو البصهه  مهها 

 دكمه؟ مباح، وقي  بأسه مكروا.

 ذا أك  في  ا أربيب لهه فهه  يهرت  مها ههو واجهم مهن أجه  مبهاح؟، فقهال النبه  

: «قهههال ابههههن عمهههر كههههام يف «مهههن أكهههه  مهههن هههههذا الشهههجرتني فههههال يقهههرب مصههههالنا ,

ههرع مههن املسههجد  ىل البقيههع، صههحيب البخههاري: ولقههد  ههم منههه ذلهه  سر رأ ههت مههن فر
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فحههة يربعههد مههن املسههجد، فلههو كانههت  فمههن كههان مههن يههأا  ىل املسههجد, وفيههه هههذا الرا

فحهههههة، أو كانهههههت الصهههههالة واجبهههههة، لقيههههه : لهههههه صههههه   ولكهههههن تهههههأخر عهههههنهم, فلهههههام  الرا

أرسهههقهت عنهههه الصهههالة بسهههبم ههههذا األكههه  دل عهههىل  ن صهههالة اجلامعهههة ال تقهههوى يف 

ب، هههذا  ذا قلنهها بالنسههبة لصههالة اجلامعههة، وت نقصههد اهها صههالة يف املسههجد، الوجههو

ألن دتهههههى احلنابلهههههة الهههههذين يقولهههههون: بوجهههههوب صهههههالة اجلامعهههههة، ال يقصهههههدون اههههها 

املسههجد, فههإن صههالة اجلامعههة تصههب  ن تكههون يف البيههت مههع عههدد مههن النههاس، ألن 

نهه يف البيهت عهىل اتفقوا عىل  ن أق  اجلامعة هم االثنني، فلهو صهىل الرجه  مهع ا مرأ

قههول احلنابلههة لهههي  بههقدم، ألسههه قهههد صههىل مجاعهههة، وعههىل  ن مههن صهههىل يف بيتههه وكهههان 

ا املقصههود هههو صههالة اجلامعههة  ههد  فههو  االثنههني ال يههدخ  يف هههذا النههه ، فههإذ   ن رر

يف مجاعهة ولهي  املقصهود  دههداثها يف املسهجد, ههذا ملخهه  عهىل كهالم العلههامء يف 

 دكم صالة اجلامعة.

لنهها بههأن صههالة اجلامعههة وهههو قههول اجلمهههور بأسههه سههنة مؤكههدة فإنههه لههي  و ذا ق

ههههذا بهههدال  ألن اإلنسهههان ال يتخهههذها دجهههة يف  سهههقا  صهههالة اجلامعهههة فقهههد جهههاء يف 

لههههو يعلمههههون مهههها يف »: ف ههههلها مهههها اهلل بههههه علههههيم مههههن الف هههه ، دتههههى قههههال النبهههه  

 .«يف اآلذان عىل  ن يستهيموا الستهموا عليهالص  األول و

صههالة »قهال:  نها مسهألة دههديث اجلمههور الهذي اسهتدلوا بههأن النبه  بقه  مع

, وههههه  روايههههة اجلمهههههور أو «اجلامعههههة تف هههه  عههههىل صههههالة الفههههذ بخمهههه  وعرشههههين

كيه  يوفهق بهني اخلمه  وعرشهين وسهبع ,ه  رواية ابن عمهر،  «بسبع وعرشين»
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، يقهههول الفقههههاء  ن التوفيهههق بينهههها يف كثهههرة اخلههههى  ن الفهههر  بهههني األجهههر وعرشهههين

اخلم  وعرشهههين والسههبع عرشهههين عههىل كثهههرة اخلهههى، وعهههىل  درا  الصههالة مهههع بهه

م لهي  أجهرا كمهن أدر  ركعهة  اإلمام, فإن من صىل مع اإلمام مهن تكبه ة اإلدهرا

 -رمحههه اهلل–مههع اإلمههام أو ركعتههني مههع اإلمههام، والههذي اختههارا احلههاف  بههن دجههر 

راجهههع  ىل  عهههىل  ن الفهههر  بهههني اخلمههه  وعرشهههين درجهههة والسهههبع وعرشهههين درجهههة

ر ويف اجلههر، فهإن الصهالة الته  تكهون جهريهة تكهون الت هعي   الصالة يف اإلرصا

فيهههها بسهههبع وعرشهههين، وأمههها الصهههالة التههه  تكهههون عيهههة التههه  هههه  ال ههههر والع ههه 

 فيكون األجر فيها بخم  وعرشين درجة. 

بقيت معنا مسألة وه  نيارفة كث ة يف دهال مها  ذا أقيمهت الصهالة وارنتهيهت 

امعههة ثههم جههاءت مجاعههة ثانيههة, فههه  يررشههل هلههم  ن رههدثوا مجاعههة ثانيهههة أم صههالة اجل

 ال؟

يقهههول الفقههههاء املسهههاجد عهههىل ثالثهههة أقسهههام، أو نعيهههد التقسهههيم املسهههاجد عهههىل 

قسهههمني مسهههجد لهههه  مهههام راتهههم ومسهههجد لهههي  لهههه  مهههام راتهههم، أمههها املسهههاجد التههه  

فههههإن تكههههون  لههههي  هلهههها أفمههههة راتبههههني وعههههادة مهههها يهلههههق عليههههها بمسههههاجد الهرقههههات،

املسجد عهام ويهأا النهاس ويصهلون، لكهن لهي  لهه  مهام راتهم معهني مهن قبه  و  

األمهههر، فاملسهههجد  ذا كهههان لهههي  لهههه  مهههام راتهههم اتفهههق الفقههههاء وأمجعهههت األمهههة عهههىل 

عهههت  و  دهههدا  مجاعهههة ثانيهههة، بههه  ههههذا األصههه  يف ههههذا املسهههاجد، أهنههها قهههد رشر جهههوا

لسههفر، فتصههو وتههذهم، ثههم تههأا لههذل ، فتههأا اجلامعههة وخاصههة يف الهرقههات يف ا
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ر  يقههال اجلامعههات يف أمثههال هههذا  مجاعههة ثانيههة وتصههو وتههذهم فههال دههرع يف تكههرا

املسهههههاجد.  مههههها املسهههههجد الثههههها  وههههههو املسهههههجد الهههههذي لهههههه  مهههههام راتهههههم، فههههههو عهههههىل 

 -قسمني:

ما معنى املساجد املهرو   ما أن يكون املسجد مهرو  أو لي  بمهرو , 

له  مام راتم ولكن لي  مهرو  ب  هو مسجد احل   املسجد ؟أو غ  املهرو 

فعههههادة النههههاس يعنهههه  يف األديههههاء التهههه  ههههه  م لقههههة عههههىل داهلهههها، فههههه  تكههههون فيههههها 

 املسجد، ويكون فيها اإلمام راتم ويكون أه  املسجد فيها معروفون.

 مهههها املسههههاجد األخههههرى التهههه  ههههه  املسههههاجد التهههه  فيههههها  مههههام راتههههم ولكنههههها 

ا املسههاجد عامههة مسههاجدنا اآلن، فههه  تكههون مهروقههة مسههاجد مهروقههة أمثههال هههذ

فقد يصو فيها ا ار والذاهم، فاملساجد الت  ه  مسهاجد األديهاء فههذا مجهاه  

هههة فههديدة يف  دههدا  مجاعههة ثانيههةص ألن  هههة فيههها فههديدة كرا الفقهههاء عههىل  ن الكرا

فيههههها نههههول مههههن  دههههدا  الشههههقا  ومههههن الفههههو  ومههههن املخالفههههة يف املسههههجد عههههىل 

 به، فهذا األوىل يف هذا املساجد عدم  ددا  مجاعة ثانية.أصحا

و مههههها املسهههههاجد التههههه  هههههه  كمسهههههاجدنا اآلن وهههههه  ذات  مهههههام راتهههههم وهههههه  

مهروقههههة فوقههههع اخلههههالو فيههههها فجمهههههور الفقهههههاء األدنههههاو وا الكيههههة والشههههافعية 

يقولون: يركرا  ددا  مجاعة ثانية فحكمها دكم املساجد ال   مهروقهة وأجهاو 

واختارها غ  وادد من املحققهني جهواو  دهدا  مجاعهة ثانيهة، واسهتدلوا  احلنابلة

بحهههديث أ  سهههعيد الهههذي أخرجهههه أبهههو داود والرتمهههذي وقهههال: الرتمهههذي دهههديث 
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مههن يتصههد  »: دسههن يف الرجهه  الههذي حلهه  عههن الصههالة فلههام جههاء قههال النبهه  

تله«عليه؟   يف صهحة , وجاء يف سنن البيهق   ن الذي قام  ليه كان أبو بكهر، وسر

بههه احلنابلههة وقههوهلم أقههوى  قههول ال  ن الرتمههذي قههد دسههنه وعليههه ي ,هههذا احلههديث

ههههها يعنههههه  و  دهههههدا  مجاعهههههة ثانيهههههة  ذا كهههههان املسهههههجد مهروق  عهههههىل  :مهههههن ديهههههث جهههههوا

هههذا املسههألة قههد قههدمناها عههىل اإلمامههة، دتههى  تههمالهرقههات, ولههو كههان لههه  مههام را

ههق لههه نررشههل يف صههفة اإلمههامص ألن األصهه  أن يعلههم دكههم ا جلامعههة ثههم ينتقهه  مههن رر

 .التقدم يف الصالة

ثههههم جههههاء بحههههديث أ  سههههعيد  ()بههههاب اإلمامههههةقههههال:-رمحههههه اهلل–فاملصههههن  

روى أبههههو مسههههعود , اخلههههدري وهههههو دههههديث صههههحيب أخرجههههه مسههههلم  يف صههههحيحه

يهههؤم القهههوم اقهههرأهم » عنهههه أن رسهههول اهلل صهههىل اهلل عليهههه وسهههلم قهههال: البهههدري 

ىل، يؤم هنها خهرب  ال أهنها بمعنهى األمهر، يعنه : ليهؤم , هذا الصفة األو«لكتاب اهلل

 الناس، من هو؟ قال: أقرأهم لكتاب اهلل.

ء)  ءة قهدم (علمهم بالسنةأف ,فإن كانوا يف القراءة سوا , فإذا اسهتووا يف القهرا

فأقدمهم هجرة فإن كانوا  ,فإن كانوا يف السنة سواء)من كان أعلم منهم بالسنة، 

ء فليهههؤمهم ا،  (اأكههههربهم سههههن   يف اهلجهههرة سههههوا هنههها يف روايههههة سهههن ا ويف روايههههة  سههههالم 

ا أقهههههدمهم  وكال ههههها يف صهههههحيب مسهههههلم يعنههههه : سهههههن ا مهههههن ديهههههث الكهههههرب أو  سهههههالم 

ا.   سالم 
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الرج  يف بيته وال يف سلهانه وال  ل  عىل تكرمته  ال  يؤمن الرج ر  وال) 

 .(بإذنه

فقه مقدم عىل سافر ن األقرأ األاتفق الفقهاء عىل أ ة لصفة اإلمامبالنسباآلن 

قههههدم عهههىل سههههافر  ءة، أسهههه ير جهههدت فيههههه هاتهههان اخلصههههلتان الفقهههه والقههههرا النهههاس مههههن ور

 الناس وهذا باتفها , ولكهن اختلفهوا  ذا وجهدت الصهفتان يف فخصهني متفهرقني، 

 ، جههههد عنههههدنا اقههههرأ جههههد عنههههدنا ور هههها للقههههرآن ور أفقههههه, املقصههههود بههههاالقرأ أكثههههرهم دف  

ذي ههههههو أعلهههههم بأدكهههههام الصهههههالة مهههههن ركهههههول وأنقهههههنهم لهههههه، واملقصهههههود باألفقهههههه الههههه

 وسجود, فإذا كان الرج  أفقه وأقرأ ال خالو يف أسه يرقدم.

، الذي عليه اجلمههور  ذا كان عندنا فقيه وعندنا قارئ أهيم يقدم يف الصالة

أبو دنيفة ومال  والشافع  يقدم األفقهه، والهذي عليهه اإلمهام أمحهد وأبهو يوسه  

، ال وي قهول احلنابلهة ألن دلي  الذي ساقه املصن  هنا يقهمن احلنابلة يقدم األقرأ

ههها يف وههههذا يكهههاد «, هم لكتهههاب اهللؤقهههرأيهههؤم القهههوم »قهههال: النبههه    ن يكهههون نص 

, فهال  فهكال عنهدنا عهىل مهذهم اإلمهام «يرقهدم األقهرأ »قهال:  املسألة, فإن النبه  

 أمحد ولكن اإلفكال عىل مذهم اجلمهور الذين قدموا األفقه.

ءة ههه  متعلقههة فقهه  بههركن وادههد  ولههون: الفقههه الوماجلمهههور يق ولكههن القههرا

: قهول  الذي هو الفارهة، ولكهن الفقهه ءة، وقهالوا ههو أله م بالنسهبة لإلمهام مهن القهرا

عههرب بالصههفة ال ههاهرة، و نههام  هنهها النبهه   «لكتههاب اهلل أقههرؤهميههؤم القههوم »النبهه  

لكههن  «لكتههاب اهلل مأقههرؤهيههؤم القههوم »قههال:  املقصههود األفقههه، و ن كههان النبهه  
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لي  املقصود ب اهر اللف ، و نام املقصود بانينة وهو الفقهه، ألن ابهن عمهر وابهن 

مسهههههعود يقولهههههون: كهههههان الصهههههحابة ال يتجهههههاووون العرشههههه آيهههههات دتهههههى يقهههههرءوهم 

 ويتعلموا ما فيهم من دالل ودرام. 

اقهرأهم »:للصحابة، فلام قهال النبه   فاخلهاب هنا كان موجه من النب  

ءة «اهلل لكتههاب فقههد دههاو معههها الفقههه، لكههن الفقههه  كههان يعلههم بههأن الههذي أدههاو القههرا

ال يمكههن أن هيهه  تقههول: رجهه  فقيههه وال رجهه  غهه  فقيههه، ألن الفقههه صههفة مثهه  مهها 

تقهههههدم هههههه  صهههههفة دكميهههههة بخهههههالو القهههههراءة صهههههفة  هههههاهرة، يمكهههههن  ن تقهههههول:  ن 

ء، فههالنب   كههم هنهها عههىل علههق احل اإلنسههان رفهه  جهه ء،  نسههان رفهه  ثالثههة أجهه ا

ءة تسههههههتل م الفقههههههه، وهههههههذا مههههههذهم  الصههههههفة ال ههههههاهرة، وههههههه  القههههههراءة, ألن القههههههرا

يف مهرض موتهه  اجلمهور، وع ووا قوهلم هذا بهام ثبهت يف الصهحيحني  ن النبه  

قهال: مهروا أبهها بكهر فليصههو بالنهاس، ومعلههوم  ن مها كههان يف الصهحابة مههن ههو أقههرأ 

ءة القههرآن، فهههؤالء كههانوا أقههرأ مههن أ  بكههر كههأر  وسههات وويههد، فههإهنم اختصههو ا بقههرا

قدم أبا بكر ألن كان أفقه الصهحابة، وههذا  من أ  بكر، ورغم ذل  فإن النب  

 مما ال خالو فيه، دتى جاء يف الصحيحني  ن أبا بكر كان أعلمنا.

وعن الصهحابة أمجعهني، يف مهونينني  ويت ب فقه وجاللة اإلمام أ  بكر 

  -أدنني:

قبهه  وفاتههه بأ ههام، صههعد عههىل املنههرب ثههم قههال:   ن النبهه   هههو املههونين األول:

, فبكهى أبهو بكهر « ن رجال  خ ا اهلل بني الدنيا وبني ما عندا، فاختار ما عنهد اهلل»
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ا ثههم قههال: فههدينا  يهها رسههول اهلل  بقبافنهها وأمهاتنهها، فاسههت رب الصههحابة بكههاء  مريههر 

ني مهها عنههدا، فاختههار مهها  ن رجههال  خهه ا اهلل بههني الههدنيا وبهه»: مههن قههول الرسههول 

, فلامذا يبك  أبو بكر من هذا القهول؟ فقهال الصهحا : بعهد ذله  علمنها «عند اهلل

، فالههذي فقههه وعلههم مههن هههو الرجهه  املخهه  كههان النبهه   ن ذا  الرجهه  هههو النبهه  

  .وت يدر هذا  ال أبو بكر 

 وقهه  الصههحابة هههو قتههال أههه  الههردة، فبعههد وفههاة النبهه   واملههونين الثهها :

كلهم يف موق ، ووقه  أبهو بكهر يف موقه  ودهدا، وههو قهال: واهلل ألقهاتلن مهن 

عهىل قهول أ   فر  بني الصهالة وال كهاة، ثهم مجهع اهلل كلمهة صهحابة رسهول اهلل 

، فمههن هنهها علمنهها  ن أبهها بكههر كههان أفقههه وت يكههن أقههرأ، ولههذل  قدمههه النبهه  بكههر 

 .وهذا قول مجهور الفقهاء 

، لكههن قههول اإلمههام أمحههد يف هههذا ألقههرأ أسههه قههال: يرقهدم اف  مها قههول اإلمههام أمحههد

كأسهههه  «.لكتهههاب اهلل أقهههرؤهميهههؤم النهههاس » ههها قهههال:  املسهههألة أقهههوى، ألن النبههه  

نهه  عههىل صههفة األقههراء، ف ههفها  ىل األفقههه رتههاع  ىل تأويهه  بهه  هههو تأويهه  بعيههد، 

كم أقهههرؤ»قهههال:  والهههذي يقهههوي ههههذا، ويهههرد عهههىل تأويههه  اجلمههههور ههههو  ن النبههه  

م معهاذ، وأق هاكم عهو ,  ها قهال النبه  «لكتاب اهلل أر , وأعلمكم باحلالل واحلرا

  ،بههه  نعلهههم مهههن يف ال يقتُههه  ن أر  أفقهههه، أقهههرأكم أر ، هههه  يقتُههه  ن أر  أفقهههه

ءة  رادة الفقهههه،  الصهههحابة مهههن كهههان أفقهههه مهههن أر ، فهههدل هنههها عهههىل لهههي   رادة القهههرا

من أسه يقدم األقهرأ كهام ههو قهول اإلمهام أمحهد قهوي  فلهذا بقاء احلديث عىل  اهرا
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فههإن »: مههن ديههث املسههل ، والههذي  يؤيههد ذلهه  هههو بقيههة احلههديث، فقههال النبهه  

ء، فههأعلمهم بالسههنة ءة سههوا هنهها يههدخ  مسههل   ، وأعلمهههم بالسههنة«كههانوا يف القههرا

ايههة يف هههذا الرو الفقههه، فههإن العههات بالسههنة يقتُهه أسههه هههو الفقيههه، فلههام نبههه النبهه  

، ثهم يههأا أعلههم النهاس بالسههنة،  ال  ن هههذا  عهىل السههنة دل عههىل  ن املقهدم هههو األقههرأ

خمصههههوا, مهههها  «يههههؤم النههههاس أقههههرأهم لكتههههاب اهلل »:العمههههوم الههههذي قههههال النبهههه  

 معنى خمصوا؟ يعن  لي  عىل عمومه، يعن : يستثنى منه بع  احلاالت. 

 أقههرؤهمم القههوم يههؤ»: يف هههذا احلههديث بعهه  تلهه  احلههاالت ذكرههها النبهه  

ء فه ءة سهوا ء ألكتاب اهلل فإن كهانوا يف القهرا علمهم بالسهنة فهإن كهانوا يف السهنة سهوا

ء فليؤمهم أكربهم سنا  .«فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سوا

، ثههههم يههههأا بههههه األعلههههم  اآلن عههههىل هههههذا احلههههديث النبهههه   رتههههم األفمههههة األقههههرأ

ا، عهىل اخهتالو الروايهة بالسنة واألقدم هجرة، ويهأا األكهرب سهن ا أو  ,أقهدم  سهالم 

 ألربعة.هذا ا

الرجهههه  يف بيتههههه وال يف سههههلهانه وال  يههههؤمن الرجهههه ر  وال »:ثههههم قههههال النبهههه  

يهههههؤم النهههههاس »بعهههههدما قهههههال:  , لكهههههن قهههههال النبههههه  « لههههه  عهههههىل تكرمتهههههه  ال بإذنهههههه

الرجههه  يف بيتهههه وال يف سهههلهانه وال  لههه   يهههؤمن الرجههه ر  وال »:, قهههال «أقهههرأهم

 ذا كههان الرجهه  صههادم البيههت وعنههدا تههي  وكههان ال ههي  , اآلن «متهههعههىل تكر

أقههرأ فههه  يتقههدم ال يتقههدم، بهه  يتقهههدم صههادم البيههت، فأسههه أوىل باإلمامههة، وههههذا 

لكتههاب اهلل، وال الرجهه   أقههرؤهميههؤم النههاس »:اسههتثناء مههن عمههوم قههول النبهه  
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ومهههن بينهههها السهههلهان يعنههه  بمعنهههى: املحلهههة التههه  يرقصهههد اههها احلكهههم،  «يف سهههلهانه

تهههم، فأسهههه صهههادم سهههلهان عهههىل املسهههجد فههههو مقهههدم عهههىل غههه ا, فههههذا  اإلمهههام الرا

, وهههههو اسههههتثناء مههههن « ال بإذنههههه أقههههرؤهميههههؤم النههههاس »:اسههههتثناء مههههن قههههول النبهههه  

اسههههتثناء، األصهههه   ذا كههههان النههههاس يف تههههيافة رجهههه  يف بيتههههه  ن الههههذي لههههه احلههههق يف 

ههها، وأ ءة، ههههو أدهههق  ال  ذا اإلمامهههة صهههادم البيهههت، ولهههو كهههان أقلههههم فقه  قلههههم قهههرا

ريض وتناول عنها وقدم فخ  آخر فيحق لآلخر أن يتقدم وال  ل , ثهم قهال 

التكرمة هنا يقصد اا املجله ، و ذا  «وال  ل  عىل تكرمته  ال بإذنه»:النب  

: يف ههذا رأ تم عند الناس يف بيو م مها مهن بيهت  ال ولهه عهورة، فأرفهدنا النبه  

است هههاف  الرجههه  يف بيتهههه ال ولههه  دتهههى ههههو يبهههني لههه  مكهههان احلهههديث أسههه   ذا 

اجللوس, ممكن أس  ول  وأست ول  مقاب  الباب، بحيث قد يمر عهىل البهاب  

دريم الشخ ، فتكون قد أذيهت الرجه ، فلههذا وال  له  يف تكرمتهه أو مكانهه 

  ذا قهالالذي هو خمص  له  ال بإذنه، فاألوىل عىل من دخ  الناس ال  له   ال 

لهه : تف هه  يف املكههان الفههال ، فههإذا قيهه  لهه : يف املكههان الفههال ، فينب هه  لهه  أن 

 لينهها يف  تل مههه، ألسههه هههو أعلههم بمخههارع ومههداخ  بيتههه وهههذا  رفههاد مههن النبهه  

 هذا احلديث.

 )املتن(

وقههال  الهه  بههن احلههوير  وصههادبه:  ذا درضههت الصههالة فليههؤذن أدههدكام 

 .وليؤمكام أكربكام
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 )الرشح(

ديث ثهههها  كههههذل  متفههههق عليههههه، وهههههو دههههديث مالهههه  بههههن احلههههوير , هههههذا دهههه

عرشههين يهوم، ثهم رأى النبهه   ههو وصههادبه، وبقهوا مهع النبه   ههاجر  ىل النبه  

 ،وكنهها سههبب ا، يعنهه : كنهها مههراهقني : ، مالهه  بههن احلههوير  كههام يف البخههاري قههالوا

لكهم  ليهؤذن»: كم وعلموهم، فقال النبه  لفقال: ارجعوا  ىل أه ففق النب  

   .«أددكام، وليؤمكم أكربكام

يهههههؤم »: , ألههههي  سهههههال  قهههههول النبههههه  «وليهههههؤمكم أكهههههربكام»:قههههول النبههههه  

وليههؤمكم أقههرأكم,  , يعنهه  كههان مههن بههاب أوىل  ن يقههول النبهه  «كمالنههاس أقههرؤ

 .«وليؤمكم أكربكام»: لكن قال النب  

  يف فاملصن  يف هذا اإلفكال جاء اذا القول وهو قول مال  بن احلهوير

 ,  ذا درضت الصالة فليؤذن أددكام وليؤمكام أكربكام)البخاري فقال:

 .(وكانت قراء ام متقاربة  

ء،  ءة سهههوا فكههأن ههههذا احلهههديث فيههه ويهههادة للحكهههم، ألن هههؤالء كهههانوا يف القهههرا

ء وكههانوا يف اهلجههرة  وبقههوا مههع النبهه   هها، فكههأهنم كههانوا يف الفقههه سههوا عرشههين يوم 

، وأسههلموا مههع بعهه ، فلههم يبقههى ثنههني مههع بعهه  للنبهه  سههواء، ألهنههم جههاءوا اال

كههههرت يف دههههديث أ  سههههعيد أي صههههفة، ألفههههار النبهههه    ىل  مههههن الصههههفات التهههه  ذر

, فنبهه عهن صهفة وافهدة وهه  صهفة الكهرب، «وليؤمكام أكربكام» صفة أخرى، وقال:

فأ كم أكرب فليؤمكام والتنصي  عىل صهفة الكهرب، معههودة عنهدنا يف الرشهل، فهأن 
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هه  عههىل دههق الكبهه ، يف «لههي  منهها مههن ت يعلههم دههق كبهه »قههال:  النبهه   , وقههد نر

غههههه ا مهههههن األداديهههههث، دتهههههى جهههههاء يف الصهههههحيحني مهههههن روايهههههة الرجههههه  جهههههاء ههههههو 

، يعنهههه : اتههههر  « كههههرب كههههرب  » , وقههههال:وأخههههوا، وأراد أن يههههتكلم، فأسههههكته النبهههه  

قههديم الكبهه  هههو الههذي يههتكلم، فهههذا ملحهه  مههن الرشههل، وهههو مههن بههاب التههوق  وت

 الكب  يف الصالة.

اآلن املصههن  ذكههر لهه  صههفات الكههالم، ومههن رههق لههه أن يتقههدم يف اإلمامههة، 

مهههن تصهههب الصهههالة خلفهههه، ومهههن ال ثههم أراد أن يسهههتدر  عهههىل ههههذا، وأراد أن يبهههني 

وال تصهههب الصههالة خلههه  مهههن ) , فهههذكر هههذا اجلملهههة، فقههال:تصههب الصهههالة خلفههه

 .( ال ملن ت يعلم بحد  نفسهصالته فاسدة 

هنههها مجلهههة رتهههاع  ىل توتهههيب، ال تصهههب الصهههالة خلههه  مهههن ال تصهههب صهههالته 

ا ال تصهههب اإلمامهههة  هههو، مثاهلههها الكههافر، الكهههافر  ذا صهههىل لنفسههه تصهههب صهههالته، فههإذ 

ورافهههههه، املجنهههههون  ذا صهههههىل تصهههههب صهههههالته، ال تصهههههب فكهههههذل  ال تصهههههب  مامتهههههه، 

 م السهههكران امل مهههى عليهههه، فههههؤالء الهههذين نصصهههت علهههيهم اآلن ال تصهههب صهههال

لههذا م، فلهههذا ال تصههب  مههامتهم، ومههن صههحت صههالته لنفسههه جههاو االقتههداء بههه، 

 وصحت الصالة خلفه.

الفاسهق الفاسق واملبتدل، ه  تصب الصالة ورافه أم ال؟ بقيت معنا مسألة 

ا مههن الفسههو ، والفسههو  ههو اخلههروع ومنههه قههول  هم  فاسههق   اهلل سههبحانه وتعههاىلسر

ِر  َ }يف  بلي : ِه{َفَسَق َعنأ َأمأ , يعن : خهرع عهن أمهر ربهه، وتقهول [50]الكه :َربِّ
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اهلل العههرب: فسههقت الثمههرة، بمعنههى: خرجههت، والفاسههق هههو اخلههارع عههن أدكههام 

 الواقع يف املحرمات.  سبحانه وتعاىل

واملبتهههدل ههههو مهههن ابتهههدل يف الههههدين، يقهههول الفقههههاء: املبتهههدل أو الفاسهههق عههههىل 

أو قبهه  هههذا أمههها أن  يف االعتقههاد،قسههمني  مهها أن يكههون بدعههه وفسههقه يف الفعهه  أو 

املبتدل أن يكون خمرجة له من امللهة أو ليسهت خمرجهة لهه مهن  ,يكون بدعته وفسقه

امللههة، املبتههدل والفاسههق هههو اتصهه  بصههفة البدعههة والفسههو ، ههه  هههذا الصههفة  هها 

اصهفى اا أخرجته من امللة أم ال؟ فإذا كانت أخرجتهه مهن امللهة فهاتفقوا عهىل  ن 

   .ه ال تصبالصالة خلف

الهههذي يرشهههب اخلمهههر لكهههن يعتقهههد بأهنههها دهههالل، فقهههد أدههه  فهههي  ا مثهههال ذلههه ، 

لههههم بالههههدين مههههن الرضههههورة فهههههذا قههههد أخرجههههه فسههههقه وبدعتههههه عههههن  درمههههه اهلل، وعر

ا.  الدين، فهذا ال تصب الصالة خلفه قوال  وادد 

أمها  ذا كهان فسههقه وبدعتهه، ال حرجهه مههن امللهة، فالبدعهة هنهها عهىل قسهمني أمهها 

م  ال أن ت كون بدعة فعليهة أو فسهق فعهو كمهن يرشهب اخلمهر وههو يعلهم بأهنها دهرا

أسه يقول: أسا غلبن  اهلوى، فهذا فاسق لفعله،  ال أن فسهوقه ال سرجهه عهن امللهة، 

الصهههههحابة رتهههههوان اهلل أو يكهههههون البدعهههههة والفسهههههو  يف االعتقهههههاد، كمهههههن يسهههههم 

فيهه االثنهني أم ال؟  ، فه  تصب الصهالة خله  ههذينة، فهذا بدعته اعتقاديعليهم

 :خالو بني الفقهاء
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عهههىل أسهههه ال تصهههب الصهههالة  الهههذي عليهههه اإلمهههام مالههه  واإلمهههام أمحهههد -1

 .خل  مبتدل  وال فاسق

والههذي عليههه مجهههور الفقهههاء ومههنهم احلنفيههة والشههافعية عههىل  ن مههن  -2

صهههحت صهههالته لنفسهههه، صهههب االقتهههداء بهههه فتصهههب الصهههالة خلههه  

 .املبتدل والفاسق

مهههن جهههوو ال هههها  أو صهههحت الصهههالة خلههه  املبتههههدل واسهههتدلوا واسهههتدل 

صههههىل خلهههه  احلجههههاع وال يروجههههد  -ريض اهلل عههههنهام-ابههههن عمههههر والفاسههههق, بههههأن 

أفسق منه، ألسه أذى اهلل ورسوله، ورغم ذل  فقد صىل خلفهه الصهحابة، وصهىل 

كههم بفسههقهم،  احلسههن واحلسههني خلهه  مههروان وكثهه  مههن الههوالة ال لمههة الههذين در

ؤالء دلي  عىل أسه  وو الصهالة خله  املبتهدل، لكهن ال فصالة الصحابة خل  ه

تحم وال يرن هر  ليهها  ال يف دالهة الرضهورة، و نهام اإلنسهان ال يقهدم الفاسهق  ن ترس

لههههم عههههىل أمههههرا، أمهههها يف دالههههة االختيههههار فأسههههه يقههههدم يف  يصههههو بههههه  ال  ذا كههههان قههههد غر

 .الصالة األف   واألمث  كام قال النب  

اسهتثنى مهن  ب الصهالة مهن صهالته لنفسهه صهحيحة()وتصه ا قال املصهن :

ذل  دالة واددة وهو دالة املحد ، املحد  رج  عىل غ  وتهوء، لكنهه ههو 

ال يعلههههم بأسههههه عههههىل غهههه  وتههههوء، فصههههىل وصههههليت أسههههت خلفههههه، هههههذا اآلن صههههالته 

، صههحيحة أو ليسههت بصههحيحة، صههالته ليسههت بصههحيحة لنفسههه، فقههال املصههن 
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من صىل خل  من كان عهىل غه  )  , فأقول ل :ستثن  ل  هذا الصورة فقأسا أ

 .نيهارة فإن صالة اإلمام بانيلة، وصالة ا أموم تكون صحيحة(

  ال ملن ت يعلم بحد  نفسه ,وال تصب الصالة خل  من صالته فاسدة) 

 .(وت يعلمه ا أموم دتى سلم فإنه يعيد وددا 

نابههة الكههربى، اآلن يسههتوي يف هههذا احلكههم الصههالة بالنجاسههة، والصههالة باجل

جهههدت فيهههه أدهههد ههههذا الصهههفات،  ذا  والصهههالة بهههنق  الوتهههوء، جهههاء  مهههام وقهههد ور

جههدت فيههه أدههد هههذا الصههفات وصههىل فهههو عههىل قسههمني  هها:  أمهها أن يصههو  -1ور

 و ما أسه يصو من غ  تعمد.  -2متعمد، 

: ا ذلهههه ، لكهههن يف كهههال احلههههالتني ا هههأموم ال يعلهههم، بههههأن  أوال   ذا صهههىل متعمهههد 

 دهههد ، أو بهههأن  مامهههه عهههىل جنابهههة، أو بهههأن  مامهههه عليهههه نجاسهههة، فهههإذا ت  مامهههه عهههىل

هها، فعنههد الشههافعية واحلنابلههة الصههالة ا ههأموم صههحيحة، وعنههد  يعلههم ا ههأموم مهلق 

ا، واإلمهام ماله  فهر  قهال:  اإلمام أ  دنيفة صالة ا أمومني غ  صحيحة مهلق 

ا و صههالة ا ههأمومني،  مهها  ذا  ذا كههان اإلمههام عههات بحههد  نفسههه وصههىل اههم متعمههد 

 كانت جاهال  أو ناسي ا فصالته بانيلة وتصب صالة ا أمومني.

يتخهههرع مهههن عنهههدنا مهههن ههههذا الكهههالم كلهههه عهههىل  ن اإلمهههام اتفقهههوا عهههىل بههههالن 

صالته، ألسه صهالها عهىل غه  نيههارة، وأمها عنهد الشهافعية واحلنابلهة فيقولهون:  ن 

هها سههواء  ا أو غهه  متعمههد يقتُهه عههدم علههم ا ههأموم بحههد   مامههه مهلق  كههان متعمههد 
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هها الصههالة خلهه  املحههد   صههحة صههالة ا ههأموم، وأمهها عنههد أبههو دنيفههة فعنههدا مهلق 

 أو اجلنم أو الذي رم  النجاسة فصالته بانيلة.

اسهههتدل املصهههن  هنههها واإلمهههام الشهههافع  يف ههههذا املسهههألة بحهههديث عمهههر بهههن 

اجلههههرو ههههه   اخلهههههاب، فأسههههه قههههد صههههىل بأصههههحابه الصههههبب، ثههههم خههههرع  ىل اجلههههرو،

فلههام نيلعههت الشههم  ن ههر يف  وارا فههإذا  ,منهقههة يف املدينههة كههان عنههدا فيههها دديقههة

 ال جنب ها، فصهىل بالنهاس جنب ها،  صهليت بالنهاسأررا  هو عليه بقعة منّ , فقال: مها 

فاغتسهه  وعههاد الصههالة وت يههأمر النههاس بإعههادة الصههالة، فهههذا دليهه  عههىل  ن اإلمههام 

أموم كهههان ال يعلهههم بهههذل ، صهههحت صهههالة ا هههأموم  ذا كهههان عهههىل غههه  دهههد  وا ههه

 وبهلت صالة اإلمام.

ء تعمهد أو ت يتعمهد، ماله    الشافع  وأمحد يقوالن: يستوي هنها اإلمهام سهوا

يقول: ال، الرش  دتى تصهب صهالة ا هأموم  ن اإلمهام ال يكهون متعمهد يف ذله ، 

وأمههههها أبهههههو دنيفهههههة قهههههال: ال مهههههن صهههههىل خلههههه  مهههههن كهههههان حمهههههد  فهههههإن صهههههالته غههههه  

 صحيحة.

هنهها ههه  يوجههد ارتبهها  بههني صههالة اإلمههام وا ههأموم، أو أهنههم  سههبم اخلههالو

منفكهها؟ وهههذا املسههألة سههوو تههأا يف اإلمامههة، الههذي عليههه مالهه  وأبههو دنيفههة عههىل 

مرتبهة مع ا أموم, هلذا نجد  ن عنهد ا الكيهة أو عنهد األدنهاو،   ن صالة اإلمام

ءة الفارهة ر ملهها اإلمهام, لكهن عنهد الشهافعية واحلنابلهة القراءة رملها اإلمام، قهرا

ءة، به  يله م ا هأموم كهام  صالة اإلمام وا هأموم منفكهة، فلههذا ال رمه  عليهه القهرا
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حهد   ءة، فمن قال: بأن الصالة مرتبهة, فهام أبهه  صهالة اإلمهام املر مر معنا بالقرا

غهه  أبههه  صههالة ا ههأموم، ومههن قههال: مههن جهههة منفكههة برهلههت صههالة اإلمههام، ألسههه 

 متوتأ،  ن صحت صالة ا أموم, ألسه متوتأ. 

وي عههن جههابر  وقههول الشههافعية هنهها واحلنابلههة أقههوى مههن جهههة الههدلي ، فقههد رر

وعن عبهد اهلل بهن عمهر وعهثامن ريض اهلل عهنهم، أهنهم صهلوا بأصهحاام عهىل غه  

وتوء وهم غ  عهاملني، فلهام علمهوا عهادوا الصهالة وت يهأمروا مهن صهىل خلفههم، 

 ة, يقوم يف الناس وسربهم بأن يعيدوا.باإلعاد

 :...الهالم

َكلِّه ر  ال يصو أدهد عهن أدهد كهام يف احلهديث ولكهن اآلخهرين, :الشيخ }ال ير

ههَعَها{ سأ هها  اِل  ور س  ر َنفأ , فيكههون ت يقهه  هلههم صههالة كمههن صههىل مثههال: [286]البقرة:اَّلل 

حة، ألسهه رج   صىل من غ  وتوء ولكنه ال يعلم ما دكمهه؟ صهالته غه  صهحي

ال يعاقبهه عهىل ذله  للجهه ، لكهن مهن  اهلل سهبحانه وتعهاىلغ  متوتأ، لكن عنهد 

لهه م بههأن يصههو  ديههث الرشههل  نههه غهه  مصههو بههدلي  أسههه لههو تههذكر بعههد سههبعني سههنة ير

 هذا الصالة. 

 : ......الهالم

 سرب من يستهيع و م عليه أن سرب من يستهيع  خبارا.  :الشيخ

 )املتن(



 الشيخ: أبو بكر السعداوي                                                                                                                    (33رشح كتاب عمدة الفقه)

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

25 

تههار  ركههن  ال  مههام احلهه   ذا صههىل جالسهها ملههرض يرجههى  وال تصههب خلهه  

بهههرؤا فهههإهنم يصهههلون وراءا جلوسههها  ال أن يبتهههدفها قهههافام ثهههم يعتههه  فهههيجل  فهههإهنم 

ة بالرجهال ومهن بهه سهل  البهول واألمه   يأهون وراءا قياما وال تصب  مامة املهرأ

وتههه  الهههذي ال رسهههن الفارهههة أو سههه  بحهههرو منهههها  ال بمهههثلهم و هههوو افهههتامم املت

 باملتيمم واملفرتض باملتنق .

 )الرشح(

أركههان الصههالة، ال تصههب الصههالة خلفههه  ال , (وال تصههب خلهه  تههار  ركههن)

 ال  مام احل   ذا صىل جالسا ملرض يرجى برؤا فإهنم يصلون وراءا )هنا استثناء 

 (اوراءا قيام   يصلونا  ال أن يبتدفها قافام ثم يعت  فيجل  فإهنم جلوس  

 ل  اجلال  ه  تصب أم ال تصب؟صالة القافم خ

ا الكية أرادونا من البداية وقهالوا: ال  هوو أن يصهو القهافم خله  القاعهد، 

 وخرجوا من البداية, وأبهلوا الصالة يف ذل .

أمههها اخلهههالو فقهههد وقهههع عنهههد اجلمههههور لكهههن اتفهههق الفقههههاء عهههىل  ن اإلمهههام  ذا 

ل ؟ أسهههه  عههه  مهههرض فهههإن األف ههه  يف دقهههه أن  يسهههتخل ، مههها معنهههى أن يسهههتخ

ا بدله،    -:وهذا األف لية ألمرين اثننيأدد 

 ثبت عنه أسه  ا مرض استخل  أبا بكر.   ن النب   األمر األول:

عهىل  ن الصههالة وراء القهافم أف هه ص ألسهه يههأا بهالركن وخاصههة  األمهر الثهها :

 َقههههانِتنَِي{ قههههال: اهلل سههههبحانه وتعههههاىل ن 
ِ
 
ِ

ههههوا َّلل  ذا كههههان هههههذا , [238]البقرة:}َوقرومر
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األمهر أف ههلية االسههتخالو، يف دالههة مهها  ذا ت يسههتخل  اإلمههام، فههه  يصههب  ذا ت 

ا، ههههه  تصههههب الصههههالة خلفههههه، أم ال؟, فههههإذا يسههههتهع اإلمههههام أن يقههههوم  وصههههىل قاعههههد 

 صحت كي  تكون؟.

ا الكية قلنا: ال  ي ون صالة القافم خل  القاعهد، أمها اجلمههور الهذي ههم 

فهههههة والشهههههافع  وأمحهههههد  يههههه ون أن يصهههههو القهههههافم خلههههه  األفمهههههة الهههههثال  أبهههههو دني

القاعد،  ال أهنم اختلفوا كي  يصو خلفه؟, فالشافعية واحلنفيهة يقولهون: صهلوا 

وهههم قيههام، فيكههون اإلمههام جههال ، وا ههأمومني قههافمني  ال اإلمههام أمحههد يقههول:  ذا 

ا. , يصلوا هم كذل  جلوس  ا، فيل م الناس بأن  لسوا  كان اإلمام جالس 

دهههديثان،  ههههو أسهههه جهههاء عنهههدنا عهههن النبههه   سهههبم اخلهههالو بهههني اجلمههههورو

ركهههم عهههىل فهههرس   وكال ههها جهههاء يف الصهههحيحني, احلهههديث األول ههههو  ن النبههه  

فسق  منه فجحا جنبه، يعن   ا سق  تأدر جنبه، فلهام دخه   ىل املسهجد، صهىل 

وقهال:  وهو جال ، فصهىل الصهحابة خلفهه و ها قيهام، فلهام انتههى هنهاهم النبه  

عهه  اإلمههام ليههؤتم بههه، فههإذا ركههع فههاركعوا و ذا سههجد فاسههجدوا، و ذا صههىل »  نههام جر

ههها أمجعهههون ههها فصهههلوا جلوس  , وههههذا احلهههديث األول مهههن يأخهههذ بهههه؟ يأخهههذ بهههه «جالس 

 احلنابلهههة ألهنهههم يقولهههون:  ذا صهههىل اإلمهههام جهههال  البهههد عهههىل ا هههأموم بهههأن  لههه .

 هههها اسههههتخل  أبهههها بكههههر يف    احلههههديث الثهههها  هههههو ثبههههت يف الصههههحيحني  ن النبهههه

مههن نفسههه خهه ، فخههرع فصههىل النبهه  يف مرتههه الههذي  وجههد  ن النبهه  الصههالة 

فكههههأن احلههههديثان  ههههاهرهم التعههههارض، فههههإن هههههذا تههههويف فيههههه هههههو قاعههههد وهههههم قيههههام، 
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 احلههديث يقههول لهه :  ذا صههىل اإلمههام جههال  فههاجل  وهههذا نالدهه   ن النبهه  

يف مههرض موتههه،  خههر النبهه  يف آ لنههاس خلفههه قيههام، لكههن هههذا كههانصههىل قاعههد وا

 فالفقهاء اختلفوا كي  يوفقون بني احلديثني.

، وأقههول: الشههافع  واإلمههام أبههو دنيفههة يقههول: أسهها أخههذ بههأخر بفعهه  النبهه  

مري  و   جال  يصهلوا النهاس خلفهه قيهام، كهام فعه  النبه  بأن  ذا كان اإلمام 

  هههها فصههههلوا خلفههههه جلههههوس  يف مههههرض موتههههه، وأقههههول احلههههديث و ذا صههههىل جالس 

يف أخهههر وقتهههه، وقهههد علمنههها  ن ههههذا متهههأخر وههههذا متقهههدم،  منسهههوخ بفعههه  النبههه  

هها صههىل  واملتههأخر ناسههخ للمتقههدم، ونقههول:  ذا صههىل اإلمههام وكههان مههري  وجالس 

 الناس خلفه وهم قيام، وهذا مذهم واتب.

بقههه  عنهههدنا مهههذهم اإلمهههام أمحهههد,  ههها أخهههذ اهههذا احلهههديث كيههه  يقهههول اههههذا 

هها، يقههول اإلمههام  هههو دههديث النبهه  احلههديث الههذي  ا والنههاس قيام   هها صههىل قاعههد 

أمحههد: اجلمههع بههني األدلههة أوىل مههن النسههخ, فيقههول: أسهها أعمهه  احلههديثني االثنههني مههع 

ههههها وجهههههم عهههههىل املصهههههلني أن  بعههههه ، وأقهههههول:  ذا صهههههىل اإلمهههههام مهههههن البدايهههههة جالس 

هههها»قههههال:   لسههههوا، ألن النبهههه   هههها فصههههلوا جلوس   ذا صههههىل  , أمهههها«و ذا صههههىل جالس 

اإلمههههام قههههافم ثههههم قههههرأ عليههههه املههههرض يف أدنههههاء الصههههالة بحيههههث مهههها اسههههتهال أن يقههههوم 

سيكم  وهو جال  ولكهن الهذين خلفهه سهوو يكملهون وههم قيهام، وههذا الهذي 

يف أخهر مرتهه، فإنهه دخه  يف الصهالة وههو قهافم لكنهه  ها ثقه  عليهه  فعله النبه  

  الصههحابة وهههم قيههام، املههرض، ومهها اسههتهال أن يقههوم أكمهه  وهههو جههال  فأكمهه
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)وال تصهب خهال  تهار  ركهن هلذا ن  املصن  عىل هذا اجلملة، قهال املصهن :

ا ا  ال فإهنم يصلون وراءا جلوس   ,ملرض يرجى برؤا  ال  مام احل   ذا صىل جالس 

ههه يصهههلونفهههيجل  فهههإهنم  , ثهههم يعتههه أن يبتهههدفها قهههافام   ويعتههه  بمعنهههى  (اوراءا قيام 

ديثني واملسههل  هههذا يسههمى مسههل  اجلمههع وهههو يمههرض, وهههو كأسههه وفههق بههني احلهه

أقهههههوى املسهههههال  عنهههههد علهههههامء األصهههههول, و ن مسهههههل  اجلمهههههع مقهههههدم عهههههىل مسهههههل  

الرتجهههيب والنسهههخ مسهههل  مهههن مسهههال  الرتجهههيب ألن فيهههه   هههال و عهههامل حلهههديث 

: يصهههب صهههالة الصهههحيب خلههه  املهههري  وكال ههها  آخهههر،  ال  ن احلنابلهههة  ههها قهههالوا

) وال كر هها املصههن  يف كالمههه رشنيههني اثنههني:قاعههد افههرتنيوا يف ذلهه  رشنيههني ذ

ا ملرض يرجى برؤا، فإهنم  تصب خل  تار  ركن،  ال  مام احل   ذا صىل جالس 

ا(  . يصلون ورافه جلوس 

 ما  ا الرشنيني؟ أول رش ؟  :الشيخ

 : .....الهالم

عهىل  ن متهى يصهب الصهالة خله  املهري   ذا كهان يرجهى بهرؤا،  مها  :الشيخ

ههها  ههها م من ههها، ههههذا يقتُههه  نهههه سهههوو يسهههق  عهههىل النهههاس القيهههام  ذا كهههان مري   مرت 

ههها م من ههها هلهههذا  ههها  ذا كهههان مرتهههه مرت  ههها، فلههههذا ال تصهههب الصهههالة خلفهههه جلوس  مهلق 

كههان يف مههرض يرجههى بههرؤا، هلههذا الصههحابة كههانوا ينت ههرون  األمههر, وألن النبهه  

 .فهذا رش  قافممن هذا املرض، 
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  األول، فهذا الرش  أن يصهو النهاس  مام احل  وهذا الرش الرش  الثا :

ا، برشههنيني اثنهني،  ا مههع اإلمهام  ذا صههىل قاعهد  أن يكهون اإلمههام  الرشهه  األولقعهود 

هههها، أمهههها غهههه  راتههههم فإنههههه بههههام لههههه ال يل منهههها أصههههال  يف  راتههههم، ألن النبهههه   كههههان راتب 

ا ال نلتههه م بحالتهههه،  ههها غههه  م من ههه واألمهههر الثههها :الصهههالة، فهههإذ  ا  ذا كهههان مرتهههه مرت 

 يعن : يرجى برؤا.

 -واذا نكهون قهد توقفنها هنها يف مسهاف  اإلمامهة، ويف ههذا القهدر كفايهة واهلل 

 أعلم وصلوات ر  وسالمه عىل سيدنا حممد.   -سبحانه وتعاىل 


